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Aleksandr Gaponenko, ikke statsborger
Jeg identificerer mig som russer, men min oprindelse er etnisk blandet: russisk, ukrainsk og polsk. Vi
lever med udgangspunkt i russisk kultur, det russiske sprog. Men vi er adskilt fra Rusland. Vi har levet
her i en lang periode, og derfor føler vi os som en del af det lettiske samfund. Men dette samfund er
splittet i to dele, her er der to samfund: Det lettiske og det russiske samfund.

Elizabete Krivcova, tidligere ikke-statsborger
Hele min familie føler sig lettisk, vi har levet her hele vores liv, og vi har ingen andre steder at tage
hen. Mit modersmål er russisk, og min kulturelle identitet er også i mange henseender russisk. Men
min politiske identitet er naturligvis rent lettisk, jeg forstår den kultur godt, den er en del af mig,
også den europæiske; Jeg føler mig også som europæer, og jeg tror, at jeg har mange forskellige
identiteter på én og samme tid.

Karlis Eihenbaums, udenrigsministerens pressesekretær
Der er her tale om en gruppe på omkring 270.000 personer, der er såkaldte ikke-statsborgere. Vi ved
bestemt, at de findes her. Men det betyder ikke, at de er uden rettigheder. Jeg mener, det tal var
enormt, da vi startede, og selvfølgelig er der altid problemer med, hvad man skal gøre. Nogle kan
automatisk sige, de er statsborgere. Hvis antallet er relativt lille, kan det gøres. Antallet her var
meget større, og de kom ikke her på vores opfordring; De kom under særlige omstændigheder, i en
bestemt periode. Blandt dem var der også tidligere officerer eller officerer fra besættelseshæren,
det vil sige, der var personer, som arbejdede for kolonisering af dette land under undertrykkelsen,
de deltog i denne undertrykkelse. Du har brug for at have en vis periode for dem, der gerne vil blive
eller lade sig integrere. Selvom du har et ikke-statsborger-pas, der er en slags opholdstilladelse, ser
du, har du alle de grundlæggende rettigheder til at rejse, bosætte dig, gøre hvad du vil. Det eneste,
du ikke har, er de fulde politiske rettigheder til at blive valgt eller til at stemme, eller som i Letlands
tilfælde være berettiget til at deltage. Men man har alt det andet ... Ok, der er nogle få erhverv, du
ikke kan udføre. Men dybest set kan man have et behageligt liv, man kan rejse til vest, man kan rejse
til øst ... Desuden, hvis du rejser til øst, behøver du ikke anmode om et visum, som stadig koster 70
euro.
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